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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  обов’язкова   

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Адвокатура України, Міжнародне 

право, Адмінстративне судочинство, Кримінальне право (Особлива та Загальна частини) та ін.. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право» 

вивчення навчальної дисципліни є кримінально-процесуальне законодавство та практика його 

застосування, а також наука кримінального процесу. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право» є набуття 

студентами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України і практичних навичок 

його реалізації. 

Основні завдання вивчення дисципліни Кримінальне процесуальне право»: 

- правильно тлумачити і застосовувати кримінально-процесуальний закон та інші 

нормативні акти, що регулюють відносини у сфері кримінального судочинства;  

- всебічно, повно і об’єктивно встановлювати всі необхідні обставини кримінального 

провадження; володіти процесуальними засобами розслідування кримінальних правопорушень; 

- приймати обгрунтовані рішення в кримінальному провадженні, правильно оформляти 

процесуальні акти;  

- виявляти в кримінальному провадженні обставини, які сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень з метою їх попередження;  

- застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий 

досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової 

організації праці слідчого, прокурора, судді, захисника у сфері кримінального судочинства. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Кримінальне процесуальне право» забезпечує набуття здобувачами вищої 

освіти компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК9.  Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

ЗК4. 

 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного 

права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей 

права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право.  

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

СК11.  

 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 



 
 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

СК13.  

 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  

ПР6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.   

ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР11. Володіти базовими навичками риторики.  

ПР17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПР22.  

 

Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 
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МОДУЛЬ 1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика кримінального провадження 

1 Поняття, суть і завдання 

кримінального процесу 

10 2 1 7 - 10 - - 10 - 

2 Кримінальний процесуальний закон 10 2 1 7 - 10 - - 10 - 

3 Засади кримінального процесу 10 2 2 6 - 10 1 - 9 - 

4 Суб’єкти кримінального процесу 10 2 2 6 - 10 1 - 9 - 

5 Докази і доказування у 

кримінальному процесі  

10 2 2 6 - 10 1 1 8 - 

6 Процесуальні строки і витрати 10 2 2 6 - 10 1 - 9 - 

7 Заходи забезпечення кримінального 

провадження 

15 3 2 10 - 15 1 - 14 - 

Разом за модуль 1 75 15 12 48 - 75 5 1 69 - 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Змістовий модуль 2.  Загальна характеристика стадій кримінального процесу 

8 Загальні положення досудового 
розслідування 

11 3 2 6 - 11 1 1 9 - 

9 Провадження слідчих (розшукових) 

дій 

8 3 2 3 - 8 1 - 7 - 

10 Повідомлення про підозру 8 3 2 3 - 8 1 - 7 - 

11 Зупинення та закінчення досудового 
розслідування 

8 3 2 3 - 8 1 - 7 - 

12 Особливі порядки досудового 

розслідування та кримінального 

провадження 

8 3 2 3 - 8 1 1 6 - 

13 Підсудність та підготовче судове 

провадження. Судовий розгляд 

8 3 2 3 - 8 1 1 6 - 

14 Провадження в суді апеляційної та 

касаційної інстанції. Виконання 
судових рішень 

8 3 2 3 - 8 1 - 7 - 

15 Провадження за ново виявленими 

обставинами 

8 3 2 3 - 8 1 - 7 - 



 
 

16 Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження. 

8 3 2 3 - 8 1 - 7 - 

Разом за модуль 2 75 27 18 30 - 57 9  63 - 

Усього годин 150 42 30 78 - 150 14 4 132 - 

Форма підсумкового контролю:  екзамен 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1.  

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика кримінального провадження 

 

ТЕМА 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 

 Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального 

провадження. Історичні форми кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу. 

Кримінальна процесуальна форма: поняття, сутність та значення. Поняття та види кримінальних 

процесуальних функцій. Поняття та сутність кримінальних процесуальних правовідносин. 

Кримінальні процесуальні гарантії: поняття та система. Поняття та види кримінальних 

процесуальних актів. 

Джерела та література: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні 

договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24. 

 2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права 

людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36–62.  

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод 

людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в 

документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.  

4. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України вiд 23 липня 1996 року, № 30. – Ст.141.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос 

України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17  

7. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. / Україна. 

Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.  

8. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: 

постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 // Юридичний вісник 

України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4–8  

9. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За редакцією 

професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 576 с.  

10. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. 

посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – 3-тє вид., доповн. і переробл. 

– К.: Скіф, 2013. – 256 с.  

11. Кримінальний процес: альбом схем (загальна та особлива частини) [текст] навч. Посіб. 

2-ге вид., доп. і переробл. / С.В. Пєтков, Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А.В. Григоренко [та 

ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 736 с.  

12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. 

ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.  

13. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. Т.1 

/О.М. Бандурка, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: 

Право, 2012. – 768 с.  

14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково–практичний коментар/ за ред. 

В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1217 с.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17


 
 

15. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково–практичний коментар: у 2 т. Т.2 

/Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, 

А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 664 с.  

16. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, 

типові бланки та зразки процесуальних документів: науково– практичний посібник / автор. кол.: 

Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.  

17. Кримінальний процес України [Текст] : практикум / І. В. Озерський, А. В. Боровик ; 

Київ. ін-т бізнесу і технологій. - Київ : Копі-Центр, 2016. - 99 с.  

18. Кримінальний процес [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна та ін.]. 

- Харків : Право, 2016. - 286 с. 

19. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. М. 

Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438 с.  

20. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і 

свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.  

 

ТЕМА 2. Кримінальний процесуальний закон  

Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. Поняття, види та 

структура кримінальних процесуальних норм. Джерела кримінального процесуального права 

України. Кримінальне процесуальне право в системі інших галузей права. Кримінальне 

процесуальне законодавство та його система. Дія кримінального процесуального закону в 

просторі. Дія кримінального процесуального закону в часі. Дія кримінального процесуального 

закону за колом осіб. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 

Джерела та література: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні 

договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24. 

 2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права 

людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36–62.  

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод 

людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в 

документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.  

4. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України вiд 23 липня 1996 року, № 30. – Ст.141.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос 

України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).  

6. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17  

7. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. / Україна. 

Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.  

8. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: 

постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 // Юридичний вісник 

України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4–8  

9. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За редакцією 
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ТЕМА 3. Засади кримінального процесу  

Поняття, значення та система засад кримінального провадження. Верховенство права та 

законність у кримінальному процесі. Рівність перед законом і судом та повага до людської 

гідності під час кримінального провадження. Зміст і значення засад забезпечення права на 

свободу і особисту недоторканність та недоторканності права власності. Недоторканність житла 

чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у 

кримінальному провадженні. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як засада 

кримінального провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, 

речей і документів у кримінальному процесі. Засада забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Зміст засади диспозитивності у кримінальному 

процесі. Засада гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування 

технічними засобами. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Засада 

мови, якою здійснюється кримінальне провадження. Зміст і значення презумпції невинуватості 

та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім’ї у кримінальному процесі. Зміст і значення засади забезпечення 

права на захист. Публічність як засада кримінального провадження. Заборона двічі притягувати 

до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. 
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ТЕМА 4. Суб’єкти кримінального процесу  

 Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження, сторони кримінального 

провадження. Суд (суддя), присяжний як суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності. 

Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі. Прокурор та його повноваження 

у кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу досудового розслідування та їх 

повноваження. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження. Підозрюваний, 

обвинувачений, виправданий, засуджений їх процесуальне становище. Захисник у 

кримінальному процесі, його права та обов’язки. Обов’язкова участь захисника. Потерпілий та 

його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище 

цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників у кримінальному проваджені. 

Законний представник у кримінальному провадженні. Представник юридичної особи, щодо якої 
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здійснюється провадження, як учасник кримінального процесу. Третя особа, щодо майна якої 

вирішується питання та його процесуальний статус. Свідок у кримінальному процесі, його 

права, обов’язки та відповідальність. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Перекладач, 

заявник та понятий як учасники кримінального провадження. Експерт і спеціаліст у 

кримінальному процесі. Їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному становищі. 

Представник персоналу органу пробації та його повноваження. Секретар судового засідання та 

судовий розпорядник у кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального провадження. 
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ТЕМА 5. Докази і доказування у кримінальному процесі  

Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. Докази та їх 

процесуальні джерела: поняття та класифікація. Юридичні властивості доказів у кримінальному 

процесі. Предмет та межі кримінального процесуального доказування. Суб`єкти доказування у 

кримінальному процесі. Обов’язок доказування. Збирання доказів у кримінальному провадженні. 

Способи збирання доказів стороною обвинувачення та стороною захисту. Перевірка доказів. 

Способи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів. Критерії оцінки доказів. 

Внутрішнє переконання в механізмі оцінки доказів. Підстави та процесуальний порядок 

визнання доказів недопустимими. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта. Речові докази: поняття та види. Документи як джерела доказів. 

Процесуальний порядок зберігання речових доказів та документів у кримінальному 

провадженні. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою. 
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ТЕМА 6. Процесуальні строки і витрати  

Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні Поняття, види та значення 

процесуальних строків у кримінальному провадженні. Порядок обчислення, продовження та 

поновлення процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. Характеристика 

окремих видів процесуальних витрат. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню 

(компенсації) у кримінальному провадженні. Способи відшкодування (компенсації) шкоди у 

кримінальному провадженні. Процесуальний порядок пред’явлення та вирішення цивільного 

позову у кримінальному  провадженні. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю.  
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ТЕМА 7. Заходи забезпечення кримінального провадження (4 год.) 

 Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Загальний 

порядок застосування запобіжних заходів. Зміна чи скасування запобіжного заходу. Особисте 

зобов’язання та особиста порука. Застава як запобіжний захід. Домашній арешт: підстави та 

порядок застосування. Тримання під вартою: підстави та порядок застосування, строки тримання 

особи під вартою. Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання. 

Виклик та привід у кримінальному процесі. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом як захід забезпечення кримінального провадження. Відсторонення від посади у 

кримінальному процесі. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. Тимчасовий 

доступ до речей і документів під час кримінального провадження. Тимчасове вилучення та 

арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження. 
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дотриманням прав. свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 
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Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.  
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МОДУЛЬ 2.  

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Змістовий модуль 2.  Загальна характеристика стадій кримінального процесу 

ТЕМА 8. Загальні положення досудового розслідування 

 Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового 

розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. Єдиний реєстр 

досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних проступків. Особливості 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Поняття і значення 

загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце 

провадження досудового розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх 

продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Недопустимість 

розголошення відомостей досудового розслідування. Об’єднання і виділення матеріалів 

досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання 

науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування 

кримінальних правопорушень слідчою та слідчо-оперативною групою. Складання 

кримінальнопроцесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення 

прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів 

досудового розслідування. 
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ТЕМА 9. Провадження слідчих (розшукових) дій  

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) 

дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. 

Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або 

неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок 

пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників 

кримінального  судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі 

відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. 
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Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення 

результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний 

порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і 

оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання 

зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави 

проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних 

слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. 
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ТЕМА 10. Повідомлення про підозру  

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про 

підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст 

письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного 

та їх роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про 

підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 
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ТЕМА 11. Зупинення та закінчення досудового розслідування  

Поняття зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та процесуальний 

порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний 

порядок відновлення досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового 

розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального 

провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок 
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звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження 

іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та 

його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. 

Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його 

зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.  
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ТЕМА 12. Особливі порядки досудового розслідування та кримінального 

провадження  

 Поняття і види особливих порядків досудового розслідування. Особливості досудового 

розслідування кримінальних проступків. Загальні положення 9 спеціального досудового 

розслідування. Процесуальний порядок провадження спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. Види особливих 

проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх 

ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання 

винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі 

угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких 

здійснюється особливий порядок 13 кримінального провадження. Особливості притягнення до  

кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного 

заходу. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та застосування 

заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Застосування 

примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості 

досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають 



 
 

встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. 

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ 

України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під 

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. Місце проведення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, 

суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
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ТЕМА 13. Підсудність та підготовче судове провадження. Судовий розгляд  

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та 

порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. 

Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого 

судового провадження. Порядок підготовчого судового провадження. Питання, які з’ясовуються 

суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами 

підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і 

процесуальний порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. 

Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. 

Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження. Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового 

розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. 

Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду 

та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення 

судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до його 

порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення 

слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі 

відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і 

завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок 

дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок 

судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний 

порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і 

вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, 



 
 

що вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому 

засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. 

Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал судового засідання. 

Технічна фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки провадження в суді першої 

інстанції. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді 

присяжних. Спеціальне судове провадження.  
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ТЕМА 14. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції. Виконання судових 

рішень  

 Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і 

завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Особливості апеляційного 

оскарження окремих судових рішень. Порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до 

апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг. Прийняття 

апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її 

повернення або відмова відкриття провадження. Наслідки подання апеляційної скарги. 

Підготовка до апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від 

апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. 

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Письмове апеляційне 

провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної 

скарги. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції. Підстави для скасування або 

зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Неповнота судового розгляду. 

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального 

провадження. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Неправильне 

застосування закону України про кримінальну відповідальність. Невідповідність призначеного 

судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Особливості нового розгляду 

судом першої інстанції. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції. 

Судові рішення суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. Вирок, 

ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду 

апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. 

Порядок  перевірки ухвал слідчого судді. Повернення матеріалів кримінального провадження. 

Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть 

бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна 

скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі 

перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного розгляду. 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для 

скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду 

касаційної інстанції. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом. Право на 

звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом. Строк подання заяви про перегляд 



 
 

судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом. Подання 

заяви про перегляд судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи Верховним 

Судом. Види судових рішень Верховного Суду та їх обов’язковість. Поняття, значення та 

завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Види 

судових рішень та їх характеристика. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. 

Обов`язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які 

виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання 

вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний порядок 

розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. Підстави для звільнення 

від відбування кримінального покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким. Застосування до засуджених примусового 

лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови 

утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття 

судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень. 
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17. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. 
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26. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: навч. посіб. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.  

ТЕМА 15. Провадження за ново виявленими обставинами  

 Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 

Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити питання про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Органи перегляду судових рішень, 

що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Види 

судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.  
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документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.  

4. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості 
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Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.  
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Київ. ін-т бізнесу і технологій. - Київ : Копі-Центр, 2016. - 99 с.  
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26. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: навч. посіб. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.  

ТЕМА 16. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.  

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. 

Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Центральні 

органи України що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. 

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Зміст та форма запиту про 
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міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в іноземній державі. Розгляд запиту 

іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту 

(доручення) про міжнародну правову допомогу на території України. Виклик особи, яка 

перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави 

шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. 

Створення і діяльність спільних слідчих груп. Видача осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення (екстрадиція). Порядок підготовки документів та направлення запитів про 

видачу особи (екстрадицію). Межі кримінальної відповідальності виданої особи. Центральні 

органи України щодо видачі особи (екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Проведення 

екстрадиційної перевірки. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу 

особи (екстрадицію) та їх оскарження. Порядок і умови перейняття кримінального провадження 

від іноземних держав. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. 

Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. 

Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. 

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. Підстави і 

порядок виконання вироків судів іноземних держав. Виконання вироку суду іноземної держави. 

Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із 

законодавством України. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування 

покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ. 
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6. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Поняття, суть і завдання кримінального процесу 2 - 

2 Кримінальний процесуальний закон 2 - 

3 Засади кримінального процесу 2 1 

4 Суб’єкти кримінального процесу 2 1 

5 Докази і доказування у кримінальному процесі  2 1 

6 Процесуальні строки і витрати 2 1 

7 Заходи забезпечення кримінального провадження 3 1 

8 Загальні положення досудового розслідування 3 1 

9 Провадження слідчих (розшукових) дій 3 1 

10 Повідомлення про підозру 3 1 

11 Зупинення та закінчення досудового розслідування 3 1 

12 Особливі порядки досудового розслідування та 

кримінального провадження 

3 1 

13 Підсудність та підготовче судове провадження. Судовий 

розгляд 

3 1 

14 Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції. 

Виконання судових рішень 

3 1 

15 Провадження за ново виявленими обставинами 3 1 

16 Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

3 1 

Усього годин 42 14 

 

 



 
 

7. Теми практичних  занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Поняття, суть і завдання кримінального процесу 1 - 

2 Кримінальний процесуальний закон 1 - 

3 Засади кримінального процесу 2 - 

4 Суб’єкти кримінального процесу 2 - 

5 Докази і доказування у кримінальному процесі  2 1 

6 Процесуальні строки і витрати 2 - 

7 Заходи забезпечення кримінального провадження 2 - 

8 Загальні положення досудового розслідування 2 1 

9 Провадження слідчих (розшукових) дій 2 - 

10 Повідомлення про підозру 2 - 

11 Зупинення та закінчення досудового розслідування 2 - 

12 Особливі порядки досудового розслідування та 

кримінального провадження 

2 1 

13 Підсудність та підготовче судове провадження. Судовий 

розгляд 

2 1 

14 Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції. 

Виконання судових рішень 

2 - 

15 Провадження за ново виявленими обставинами 2 - 

16 Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

2 - 

Усього годин 30 4 

 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Поняття, суть і завдання кримінального процесу 7 10 

2 Кримінальний процесуальний закон 7 10 

3 Засади кримінального процесу 6 9 

4 Суб’єкти кримінального процесу 6 9 

5 Докази і доказування у кримінальному процесі  6 8 

6 Процесуальні строки і витрати 6 9 

7 Заходи забезпечення кримінального провадження 10 14 

8 Загальні положення досудового розслідування 6 9 

9 Провадження слідчих (розшукових) дій 3 7 

10 Повідомлення про підозру 3 7 

11 Зупинення та закінчення досудового розслідування 3 7 

12 Особливі порядки досудового розслідування та 

кримінального провадження 

3 6 

13 Підсудні6сть та підготовче судове провадження. 3 6 



 
 

Судовий розгляд 

14 Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції. 

Виконання судових рішень 

3 7 

15 Провадження за ново виявленими обставинами 3 7 

16 Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

3 7 

Усього годин 78 год. 132 год.  

 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

1. Організація і розвиток сучасної судової системи України.  

2. Слідчі помилки та шляхи їх подолання.  

3. Законне представництво у кримінальному процесі України.  

4. Загальна характеристика Конституції України та принципів кримінального 

судочинства.  

5. Поняття та загальна характеристика обставин, що виключають провадження у 

кримінальному процесі.  

6. Поняття та загальна характеристика предмету доказування у кримінальному процесі.  

7. Поняття реабілітуючих обставин та їх характеристика.  

8. Поняття нереабілітуючих обставин та їх характеристика.  

9. Поняття формально-процесуальних обставин та їх характеристика.  

10. Проблеми доказування у кримінальному процесі.  

11. Поняття та класифікація суб'єктів кримінального процесу.  

12. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному процесі.  

13. Захисник у кримінальному процесі, його права і обов'язки.  

14. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про долю речових 

доказів. 

 15. Класифікація доказів у кримінальному процесі.  

16. Способи збирання доказів у кримінальному процесі.  

17. Обставини, що виключають участь у справі захисника.  

18. Особи, які не підлягають допиту як свідки і особи, і особи, які мають право 

відмовитися давати показання як свідки.  

19. Поняття і зміст процесу доказування. Суб'єкти доказування.  

20. Протоколи слідчих і судових дій, інші документи як докази у кримінальній справі. 

21. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.  

22. Процесуальний порядок проведення експертизи.  

23. Використання слідчим науково-технічних засобів при розслідуванні кримінальних 

справ. 

24. Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням 

обвинувального висновку.  

25. Межі судового розгляду у кримінальному процесі. Підстави і порядок зміни 

обвинувачення під час судового розгляду.  

26. Прийняття слідчим заходів із забезпечення цивільного позову і можливої кофіскації 

майна.  

27. Судові дебати та останнє слово підсуднього. Вирок суду, його сутність і значення, 

види вироків.  

28. Обставини, які підлягають доказуванню про злочини неповнолітніх.  

29. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальних справ.  

30. Порядок провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів. 

Протокол про обставини вчиненого злочину і додатки до нього. Порушення справи прокурором.  

31. До чергової частини Національної поліції звернувся С. із заявою про вчинене щодо 

нього кримінального правопорушення. Прийнявши заяву, черговий Національної поліції 

пояснив С., що дії по перевірці та вирішенню його заяви будуть виконуватися лише після 



 
 

внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки саме 

тоді виникають кримінальні процесуальні правовідносини, що надають співробітникам поліції 

відповідні повноваження.  

Чи є правильним пояснення чергового Національної поліції? Коли виникають та 

припиняються кримінальні процесуальні правовідносини?  

32. Під час досудового розслідування за підозрою Ф. у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої), виникла 

необхідність провести освідування підозрюваного відповідно до вимог ст. 241 КПК України. 

Оскільки слідчий мав намір самостійно провести освідування підозрюваного, він запросив 

понятого й оглянув підозрюваного Ф. Про результати проведеного освідування слідчий склав 

акт, який підписав підозрюваний Ф. й сам слідчий.  

Ознайомившись з положеннями ст. 241 КПК України, з’ясуйте, чи не були допущені 

слідчим порушення кримінальної процесуальної форми. Якщо так, то які саме? 

33. 20 листопада 2014 року П., керуючи власним автомобілем, грубо порушив правила 

безпеки дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем, водій якого загинув 

на місці події. 25 листопада 2014 року слідчий повідомив П. про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та звернувся до суду з 

клопотанням про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 27 

листопада під час розгляду в суді клопотання про застосування домашнього арешту П. 

повідомив, що він 26 листопада став народним депутатом України.  

Чи можна притягнути П. до відповідальності за вчинений ним злочин? Якщо так, то 

вкажіть порядок та нормативні акти, в яких це передбачено? 

34. Дипломатичний представник однієї з держав в Україні разом зі своєю дружиною 

здійснювали прогулянку в парку міста Києва. Під час прогулянки вони стали очевидцями бійки, 

одному з учасників якої були завдані смертельні поранення.  

Чи є можливість допитати дипломатичного представника та його дружину як свідків у 

кримінальному провадженні? Якими нормативно-правовими актами врегульовано це питання? 

35. С. була очевидцем того, як Н., який працює разом з нею на базі і з яким вона 

перебуває в інтимних стосунках, неодноразово вчиняв крадіжки продукції. Згодом Н. 

повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а С. була викликана на 

допит як свідок. На допиті С. дала неправдиві показання, повідомивши, що вона нічого не знає 

про неправомірні дії Н. Підозрюваний Н. на допитах заперечував свою вину. Тоді слідчий заявив 

Н., що якщо він не розкаже всю правду і не переконає С. все розказати, то він вимушений буде 

розповісти дружині Н. про його інтимні стосунки з С. 

Чи допущені в цій ситуації порушення закону? У чому вони полягають? 

1. До управління поліції надійшло повідомлення від одного з мешканців будинку № 

12 по вул. Лісовій у м. Києві про те, що двоє невідомих, розбивши скло у вікні, проникли до 

квартири його сусіда Я., що перебуває у закордонному відрядженні. За цим повідомленням було 

проведено огляд місця події в квартирі Я. (відповідно до вимог ст. 237 КПК України) під час 

якого були зафіксовані та вилучені сліди вчинення квартирної крадіжки. Я., після прибуття з 

відрядження, подав скаргу прокуророві на дії працівників поліції, зазначивши, що вони 

порушили його конституційне право на недоторканність житла, оскільки проводили огляд 

квартири без рішення суду та без його присутності, а осіб, які вчинили крадіжку, все одно не 

затримали.  

Чи обґрунтована скарга Ященка? Чи порушенні засади кримінального провадження у 

цьому випадку? 

37. Ф. звернулася до поліції з заявою про те, що вона зі своєю дочкою бачила, як з 

будинку їх сусідки Н., яка перебуває у відрядженні за кордоном, невідома особа виносила якісь 

речі та понесли їх до будинку іншого сусіда – П.. Слідчий вніс відомості до ЄРДР та розпочав 

розслідування. Під час прибуття слідчим до будинку Н. для огляду місця події, ним було 

затримано неповнолітнього С., який через вікно намагався втекти. Слідчий повідомив про 

затримання С. його батьків та орган, уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги, який забезпечив участь у провадженні адвоката Х. Через тиждень із відрядження 

повернулася Н. та заявила, що бажає брати участь у процесі.  



 
 

Визначте процесуальний статус усіх вказаних у задачі осіб. Назвіть норми КПК України, 

у яких визначено процесуальний статус цих осіб.  

38. Під час судового розгляду обвинувачений Л. заявив відвід прокурору на підставі 

того, що він здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, а тому не може 

бути об’єктивним обвинувачем. Суд відхилив заявлений обвинуваченим відвід, мотивуючи це 

тим, що прокурор і під час досудового слідства, і в судовому засіданні здійснює одну функцію – 

обвинувачення.  

Оцініть рішення суду. Чи підлягає відводу прокурор в описаній ситуації? 

39. П. був підозрюваним у вчиненні необережного вбивства свого сина. Під час допиту 

як підозрюваного він заявив, що визнає себе винним у вчиненні злочину, але показань давати не 

буде, бо йому дуже тяжко знову переживати цю трагедію. Аналогічна ситуація повторилася і в 

судовому засіданні під час судового слідства. Суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, послався 

на показання П. як на доказ його вини у вчиненні злочину.  

Оцініть вирок суду. 

40. Г. було затримано за підозрою у привласненні 36000 гривень. Під час допиту 

підозрювана Г. заявила, що ці гроші у неї були викрадені в автобусі, коли вона везла їх у банк. 

Слідчий запропонував Г. довести цю обставину.  

Оцініть дії слідчого. На кого покладається обов’язок доказування у кримінальному 

процесі? 

41. М. вчинив замах на вбивство С. Внаслідок удару ножем було наскрізь пробито 

посвідчення охоронця, яке лежало в зовнішній лівій верхній кишені піджака С.  

Чи матиме це посвідчення доказове значення у кримінальному провадженні? Якщо так, 

то до якого виду процесуальних джерел доказів його слід віднести? 

42. 20 грудня 2014 року о 15 год. 00 хв. М. було затримано уповноваженою службовою 

особою на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України. 23 грудня о 11 год. 20 хв. слідчим суддею була 

постановлена ухвала про застосування щодо М. запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою строком на 60 днів. 

 Визначте дату закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою з урахуванням вимог ст. 197 КПК України. Чи зміниться ця дата, якщо вона 

буде припадати на неробочий день?  

43.  20 листопада 2016 року П. звернулася до поліції з заявою про те, що двоє 

незнайомих чоловіків вирвали у неї з рук сумочку з грошима та мобільним телефоном і зникли. 

21 листопада 2016 року відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 

КК України (грабіж вчинений за попередньою змовою групою осіб), були внесені до ЄРДР та 

розпочато розслідування. Під час досудового розслідування було встановлено, що кримінальне 

правопорушення вчинено Р. та Я., яким 15 грудня 2016 року було оголошено про підозру.  

Визначте дату закінчення строку досудового розслідування з урахуванням вимог ст. 219 

КПК України. Який порядок обчислення процесуальних строків місяцями? 

44. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому С. було оголошено 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України 

(хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний 

син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм С. на поруки. Усі троє гарантували 

забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та, за необхідності, 

доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий 

звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування С. 

запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. 

 Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які вимоги до поручителів 

встановлені КПК України?  

45. С. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідчий звернувся 

до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування С. запобіжного 

заходу у вигляді застави на суму 10000 гривень та навів обставини, які свідчать, що С. може 

незаконно впливати на свідків.  

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які вимоги щодо розміру застави 



 
 

визначені у КПК України? 

46. 7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня він передав наявні в нього матеріали до 

органу досудового розслідування. Того ж дня керівником органу досудового розслідування був 

визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовий формі 

повідомив прокурора про початок досудового розслідування.  

Оцініть дії сторони обвинувачення.  

47. А. і Б. підозрюються у вчиненні зґвалтування Зарічної в ніч з 10 на 11 вересня. Тієї ж 

ночі через певний проміжок часу Х. була також зґвалтована У. Посилаючись на те, що в обох 

випадках потерпіла, підозрювані і свідки одні й ті ж, а події пов’язані між собою, слідчий виніс 

постанову про об’єднання в одне провадження матеріалів досудового розслідування.  

Оцініть законність рішення слідчого. 

48. Громадянин Італії незаконно перетнув державний кордон України. При спробі збути 

наркотичні засоби у м. Житомирі його було затримано працівниками поліції. Який орган буде 

проводити досудове розслідування? 

49. Під час розслідування зґвалтування неповнолітньої Б. були розбіжності у показаннях 

потерпілої та свідків І. та Д. Слідчий викликав усіх трьох на одночасний допит. Під час допиту 

слідчий зачитав показання Б., які вона давала на попередньому допиті, та які, на його думку, 

були правдивими, перед тим, як було запропоновано дати показання учасникам цієї слідчої 

(розшукової) дії. Оцініть дії слідчого.  

Чи дозволяється оголошення показань, наданих учасниками цієї слідчої (розшукової) дії 

на попередніх допитах? Якщо так, то за яких умов? Чи має значення для проведення цього 

допиту те, що Б. є неповнолітньою?  

50. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного Т. в присутності його 

батька – вчителя біології середньої школи, де він навчається.  

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту малолітнього свідка? 

Якщо так, то які саме? 

51. Під час проведення обшуку у кабінеті бухгалтера К., слідчий побачив як бухгалтер 

К. сховала під власним одягом накладну, яка має значення для кримінального провадження. 

Слідчий запропонував бухгалтеру повернути накладну, інакше – він буде змушений її обшукати. 

Бухгалтер К. відмовилась повернути накладну, заявивши, що обшукувати її без ухвали слідчого 

судді слідчий не має права.  

Як повинен діяти слідчий в цій ситуації? Чи передбачений кримінальним процесуальним 

законодавством обшук особи? Якщо так, то який процесуальний порядок проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії? 

52. Отримавши повістку про виклик чоловіка до слідчого, дружина підозрюваного в 

призначений день надала документ (довідку з місця роботи) про те, що він в цей час знаходиться 

на санаторно-курортному лікуванні, де пробуде ще 14 днів. Долучивши цю довідку до 

кримінального провадження, слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування 

на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.  

Чи були підстави для зупинення слідства у цьому випадку? Дайте правову оцінку 

описаній ситуації?  

53. Після того, як підозрюваний С. третій раз не прийшов до слідчого за викликом, 

слідчий поїхав до нього додому, з метою здійснити привід (на підставі ухвали слідчого судді) 

але за місцем мешкання підозрюваного не застав. Зі слів доньки, С. вже три дні не був дома. 

Слідчий прийняв рішення про зупинення досудового розслідування.  

Дайте правову оцінку рішенню слідчого. 

54. Після зупинення досудового розслідування у зв’язку із тяжкою хворобою 

підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин, повторно допитав потерпілого.  

Оцініть дії слідчого. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити після зупинення 

досудового розслідування?  

55. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв’язку з 

необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, яка була 

оскаржена потерпілим. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі 



 
 

процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про зупинення досудового 

розслідування, оскільки місцезнаходження підозрюваного за кордоном встановлено, і необхідно 

вирішувати питання про його екстрадицію.  

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК України? 

56. На 20-тий день після отримання копії постанови слідчого про закриття 

кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. Прокурор, 

погодившись із позицією потерпілого, виніс постанову про скасування постанови слідчого у 

зв’язку із необґрунтованістю.  

Оцініть дії прокурора. Який процесуальний порядок закриття кримінального 

провадження?  

57. Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу до 

документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати у суді як докази. Надаючи 

відповідь на запит, захисник у письмовій формі відмовив прокуророві у доступі, посилаючись на 

те, що ці відомості можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості 

обвинуваченого.  

Чи відповідають дії захисника вимогам КПК України? 

58. У результаті проведеного досудового слідства по факту вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті 

іншій людині), встановити особу, яка вчинила злочин не вдалося. Через 15 років проведеною 

експертизою ДНК було встановлено що злочин вчинив Г.. Затриманий Г. свою вину у вчиненні 

злочину визнав. Розслідування було завершено, складено обвинувальний акт, який був 

направлений до суду. Під час судового розгляду суддя виніс ухвалу про звільнення Г. від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.  

Оцініть ситуацію. Чи правомірні дії судді ? 

59. Розглядаючи скаргу потерпілого на постанову про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий 

суддя відмовив у її задоволенні, на тій підставі, що у судове засідання з’явився слідчий, а не 

прокурор, якому слідчий направив копію цього рішення.  

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК України? Який процесуальний порядок 

розгляду скарг на рішення слідчого?  

60. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до місцевого суду із клопотанням 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до особи, яку затримано за 

підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину. Слідчий суддя відмовив у задоволенні 

клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що до клопотання не було додано перелік свідків, 

яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу.  

Чи відповідає ухвала слідчого судді вимогам КПК України? Який процесуальний 

порядок оскарження ухвал слідчого судді? 

61. Під час судового розгляду Шевченківським районним судом м. Києва кримінального 

провадження щодо Г.  було встановлено, що він з серпня 2011 року по вересень 2015 року 

працював у Шевченківському районному суді м. Києва помічником судді.  

Які правові наслідки тягнуть за собою виявлені обставини?  

62. До суду надійшло кримінальне провадження щодо неповнолітнього М., 

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України.  

Яким повинен бути склад суду для розгляду такого провадження? Як діяти у випадку 

наявності в суді першої інстанції лише одного судді, уповноваженого на здійснення 

кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх? 

63. Під час судового розгляду потерпілий К. заявив клопотання про проведення 

повторної експертизи, мотивуючи це тим, що він не впевнений в об’єктивності експерта. Суд 

задовольнив клопотання і своєю ухвалою доручив проведення повторної експертизи в іншій  

експертній установі.  

Чи правомірними є дії суду? У яких випадках суд має право своєю ухвалою доручити 

проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності 

клопотання? 

64. Під час судового розгляду було встановлено, що вбивство вчинено не з корисливих, 



 
 

а з хуліганських мотивів.  

Якими мають бути подальші дії суду у зв’язку з встановленими обставинами? 

65. Вироком суду місцевого суду від 30 січня 2017 року С. було засуджено за ч. 3 ст. 185 

КК України до 3 років позбавлення волі з застосуванням запобіжного заходу до набрання 

вироком законної сили у вигляді тримання під вартою. Обвинувачений С. 31 січня 2017 року 

направив апеляційну скаргу на вирок безпосередньо до апеляційного суду області не додавши до 

неї копії в кількості, необхідній для надіслання сторонам та іншим учасникам судового 

провадження.  

Наведіть вимоги до апеляційної скарги та порядок її подання. Чи може суддя 

апеляційного суду за таких умов відкрити апеляційне провадження?  

66. Баришівським міжрайонним прокурором було прийнято постанову про закриття 

кримінального провадження стосовно неповнолітнього Д., підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, у зв’язку з його смертю. 

Не погоджуючись з вказаною постановою, законний представник підозрюваного Д. подав скаргу 

до Баришівського районного суду Київської області, якою просив постанову прокурора 

скасувати, посилаючись на відсутність законних підстав для закриття кримінального 

провадження, оскільки не доведено, що злочин вчинений саме підозрюваним Д., а тому 

продовження провадження є необхідним для реабілітації підозрюваного. Ухвалою слідчого судді 

Баришівського районного суду Київської області було відмовлено в задоволенні скарги 

законного представника підозрюваного Д. 

 Чи може законний представник подати апеляційну скаргу до апеляційного суду на 

ухвалу слідчого судді? Запропонуйте рішення суду апеляційної інстанції.  

67. 09 вересня 2017 року уповноваженим (центральним) органом України було прийняте 

рішення про направлення запиту про проведення обшуку, а 22 вересня 2017 року надіслано 

запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом. 

Запит про міжнародну правову допомогу було погоджено у письмовій формі міським 

прокурором.  

Чи була в цьому випадку дотримана процедура направлення запиту про міжнародну 

правову допомогу? Якщо ні, то які порушення при цьому були допущені? Які вимоги 

пред’являються до змісту та форми запиту про міжнародну правову допомогу?  

68. Кримінальне провадження відносно громадянина Російської Федерації П., яке 

здійснювалось у провадженні СВ Солом’янського ГУ Національної поліції в м. Києві, в 

установленому порядку було передано до Російської Федерації. У зв’язку з неможливістю 

встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на момент передачі кримінального 

провадження слідчий Солом’янського ГУ Національної поліції в м. Києві, який здійснював 

досудове розслідування у цьому провадженні, викликав свідка В. для його повторного допиту.  

Чи міг слідчий після передачі кримінального провадження здійснювати процесуальні дії 

у ньому? Якщо так, то який порядок їх виконання? 

 

12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю (екзамену)  

 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.  

2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.  

3. Історичні форми кримінального процесу.  

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців.  

5. Поняття стадії кримінального процесу.  

6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.  

7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.  

8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.  

9. Кримінально-процесуальна форма.  

10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення 

кримінально-процесуальної форми.  

11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.  

12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.  



 
 

13. Джерела кримінального процесуального права України.  

14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.  

15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.  

16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.  

17. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.  

18. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.  

19. Поняття та значення засад кримінального провадження.  

20. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.  

21. Рівність перед законом і судом.  

22. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.  

23. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.  

24. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.  

25. Презумпція невинуватості.  

26. Забезпечення права на захист.  

27. Змагальність сторін.  

28. Диспозитивність як засада кримінального провадження.  

29. Гласність і відкритість судового розгляду.  

30. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві.  

31. Сторони та інші учасники кримінального провадження.  

32. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу.  

33. Суд, суддя в кримінальному процесі.  

34. Функції та повноваження суду (судді).  

35. Слідчий суддя в досудовому провадженні.  

36. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях 

кримінального процесу. 

37. Органи досудового розслідування та їх компетенція.  

38. Керівник органу досудового розслідування.  

39. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному 

процесі.  

40. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.  

41. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.  

42. Потерпілий як учасник кримінального процесу.  

43. Захисник і його процесуальне становище.  

44. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки.  

45. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.  

46. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт.  

47. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному 

становищі.  

48. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.  

49. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.  

50. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.  

51. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.  

52. Елементи кримінально-процесуального доказування.  

53. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.  

54. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.  

55. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.  

56. Поняття доказів, та їх класифікація.  

57. Поняття джерел доказів та їх види.  

58. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.  

59. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.  

60. Належність, достовірність і допустимість доказів.  

61. Умови визнання доказів недопустимими.  

62. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.  

63. Моральні засади доказування.  



 
 

64. Показання свідків і потерпілих.  

65. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.  

66. Документи, як джерела доказів.  

67. Висновок експерта і його доказове значення.  

68. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.  

69. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.  

70. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального провадження.  

71. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.  

72. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов. 

73. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним 

правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.  

74. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.  

75. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.  

76. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.  

77. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.  

78. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.  

79. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

80. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.  

81. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.  

82. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом.  

83. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.  

84. Тимчасовий доступ до речей і документів.  

85. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.  

86. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Мета арешту майна. Клопотання про арешт майна 

та його розгляд.  

87. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.  

88. Особисте зобов’язання.  

89. Особиста порука.  

90. Домашній арешт.  

91. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.  

92. Застосування електронних засобів контролю.  

93. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання 

особи під вартою.  

94. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.  

95. Затримання з метою приводу.  

96. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.  

97. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.  

98. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.  

99. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.  

100. Етапи досудового розслідування.  

101. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.  

102. Особливості розслідування кримінальних проступків.  

103. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

 104. Підслідність та її види.  

105. Початок та місце провадження досудового розслідування.  

106. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.  

107. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.  

108. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. 

109. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.  

110. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

111. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.  

112. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.  



 
 

113. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в 

діяльності органів розслідування.  

114. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.  

115. Класифікація слідчих (розшукових) дій.  

116. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.  

117. Допит та його процесуальне оформлення.  

118. Пред’явлення для впізнання та його види.  

119. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.  

120. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.  

121. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.  

122. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.  

123. Слідчий експеримент.  

124. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування.  

125. Експертиза та підстави її проведення.  

126. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.  

127. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

128. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших 

цілях.  

129. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.  

130. Випадки повідомлення про підозру.  

131. Складання повідомлення про підозру.  

132. Порядок повідомлення про підозру.  

133. Вручення письмового повідомлення про підозру. 

134. Зміна повідомлення про підозру.  

135. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.  

136. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.  

137. Форми закінчення досудового розслідування.  

138. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.  

139. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

140. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.  

141. Додатки до обвинувального акту. 

142. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та 

його зміст.  

143. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування.  

144. Право на оскарження.  

145. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування.  

146. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.  

147. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.  

148. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.  

149. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження.  

150. Сутність і значення стадії судового розгляду.  

151. Загальні положення судового розгляду.  

152. Межі судового розгляду.  

153. Етапи судового розгляду, їх зміст.  

154. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.  

155. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.  

156. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку.  

157. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку.  

158. Порядок і строки апеляційного оскарження.  

159. Суть і завдання касаційного провадження.  



 
 

160. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному 

порядку.  

161. Порядок і строки касаційного оскарження. 

 162. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.  

163. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.  

164. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.  

165. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.  

166. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

167. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами.  

168. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.  

169. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.  

170. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.  

171. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.  

172. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території 

України.  

173. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).  

174. Екстрадиційний арешт. 

175. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.  

176. Кримінальне провадження на підставі угод.  

177. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

 178. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.  

179. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

 180. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру.  

181. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  

182. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю.  

183. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв. 

 

13. Методи навчання 

 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 

 Пошуковий метод. 

 

 



 
 

 

14. Методи оцінювання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Кримінальне процесуальне право» використовуються 

такі методи оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,  фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.  

- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення 

ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.  

- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова 

відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).  

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену. 

Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з 

навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право» є підсумковий контроль -  екзамен. 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей 

навчальної дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 



 
 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумко-

вий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самості

й-на 

робота 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

Т
1
6
    

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 10 Модульний контроль 2 - 10    

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНК

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 
 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Кримінальне процесуальне право» узагальнено в 

комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  
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